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  :يقول مالكوابن  )إال(ـض بقَ النفي انتَـ  هنا ألن  جازيةً حِ  تْ وليسَ 
  النفي اقَ مع بَـ       )إن(دون  )ما(ت لَ مِ عْ ليس أُ  عمالَ إِ             

  .قَ يبْ وهنا النفي مل 
ردة يف اللغة العربية  ارة للتحقري واواإلشَ  ،هاتِ بَ مرتَـ  و نُـ قري ودُ حْ هنا للت  ةُ اإلشارَ  ))ا هذه الحياة الدنيا ومَ  (( :وقوله

اآلهلة  ب هذا احلقري الذليل الذي يسُ  هوش و  :يعين ))أهذا الذي يذكر آلهتكم  (( :كما يف قوله عن الكفار
  .وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك

 هنعم وقول ،بةا مرتَ هً و نُـ ا ودُ ها زمنً و نُـ دُ لِ  :ْني سببَـ لِ ت بالدنيا فَ صِ هي الدار اليت حنن فيها ووُ  )) الحياة الدنيا((  :وقوله
  .ل ا احلياة الثانيةابِ قَ يُـ جاءت هنا لِ  )احلياة(

ر يف هذين األمرين يف اللهو صِ حَ نيا اليت هي الدنيا تنْ يقي الد ر حقِ ا احلصْ صحيح هذَ  )) بٌ عِ ولَ  وٌ هْ  لَ ال إِ ((  :وقوله
 والفرق بينهما قيل ،عبوالل:  إن  اِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو  َوِمنَ  (( :قوله تعاىلو باللسان لهْ اللعب باجلوارح واللالن

اللهو يف  إن  :وقيل ،))يلعبون  ضٍ وْ بل هم في خَ  (( :وقال تعاىل ]6[لقمان:)) اْلَحِديِث لُِيِضل َعْن َسِبيِل اللهِ 
 ،اللسان ن اللسان وغريِ ارح مِ وَ اجلَ ب يف عِ اهللا والل  ةِ يه عن طاعَ هِ لْ ما يُـ فيو  الهيه يف املقُ َال ه وانطِ تُ لَ وهو غفْ  بِ القلْ 

 كلها  الدنيا لُ هذا هو األقرب وعليه فحاصِ  ،اجلوارحباللعب و يف القلوب  اللهوَ  وهذا أقرب أن  و يلهو به ا هلَْ أ
ى قَ بْـ ب وال تَـ هَ ذْ ا تَ ب أل عِ ة اليت للدنيا هي لَ ي د ب حىت األمور اجلِ عِ ح ميني ومشال وكذلك لَ رْ سَ و ت َال اإلنسان غفَ 

فوا ما لوا وعرَ رونه إذا كربوا وعقَ  مث يهجُ ن به ما داموا أطفاًال وْ سل ال يتَ فَ ب األطْ عِ ها فهي كلَ ب عنها صاحبُ هَ ذْ أو يَ 
  .هم عليه

هذا جواب عن سؤال  " ربفأما القُ "  :قوله " ا فيهاِ هور مثرَ ظُ ن أمور اآلخرة لِ ب فمِ رَ ا القُ أم فَ "  :قال املؤلف
 مقد قائال قال ر كأن:   يصلي ويزكي ويصوم  اصاحل اإلنسان يعمل فيها عمال كيف تكون الدنيا هلو ولعب مع أن
طيب أليس هذا يف  ،بعِ ليس بلَ  :يقول املؤلف ؟فهل هذا لعب ؟ل رمحه وما أشبه ذلكويرب والديه ويصِ  جّ وحيُ 

فمن أُمور  - ن الدنياوهي مِ - ب رَ ا القُ أم  :قال ه يف اآلخرة وهلذاور مثرتِ هُ بلى هو يف الدنيا لكن ظُ  :قال ؟الدنيا
 ِقَ نعم وصدَ  ،ا فيهااآلخرة لظهور مثر  ا ن أعمال الدنيا وهلذا لو أرَ األعمال الصاحلة ما هي مِ  املؤلف فإن اد

آلخرة فليس له يف ا أخذيَ ل ج ن حَ " مَ  :ر فيها قال شيخ اإلسالم بن تيميةن له أجْ ومل يكُ  تْ لَ طَ بَ اإلنسان الدنيا لَ 
َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة  (( :له قوله تعاىل لّ يدُ  الشيخه د هلذا الكالم الذي قالَ يب ويشهَ صِ ن نَ ن خالق " يعين مِ مِ 

نـَْيا َوزِيَنتَـَها نـَُوف ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يـُْبَخُسوَن  ِذيَن لَْيَس َلُهْم فِ  *  الدُأْولَِئَك ال ي اآلِخَرِة ِإال
   :ه صلى اهللا عليه وسلما قولُ له أيضً  لّ ويدُ  ،]16[هود:))الناُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
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ن أعمال الدنيا بل إذا أعمال اآلخرة ليست مِ  ل أن إىل آخره واحلاصِ  )س عبد الدرهم الدينار تعِ  دُ س عبْ عِ تَ  (
  .لتْ الدنيا بطَ  يد ا أعمالُ رِ أُ 

 لنا بني  :قول! أغامن ،غامنبني لنا ات يُ دَ ثة مؤك ة بثَال دَ ك هذه مجلة مَؤ  )) انُ وَ يَـ الحَ  يَ هِ لَ  ةَ رَ اآلخِ  ارَ الد  وإن  (( :قال
 ؟هات يف هذِ دَ املؤك  

  ...... :الطالب
  ) إبراهيم!هلي احليوان ةاآلخرَ  نّ وإ( ... ما هي بالواو ِمن أدوات التوكيد .. اآلخرة وإنّ  :الشيخ

  .وضمري الفصل(إن) والالم  :الطالب
ت على هذا الوزن ها جاءَ اة لكن يَ احلَ  عينيوان احليَ  اهللا عز وجل أن  دَ أك (هلي احليوان) شوف  ضمري الفصل :الشيخ

األلف والنون  ةُ ن ففيها زيادَ َال عَ ان فَـ وَ يَـ حَ  نزْ ووَ  ،يوان مبعىن احلياةبالغة وإال فاحلَ ن للمُ َال عَ فَـ  )انوَ يَـ حَ (الغة بَ لمُ لِ 
 " مبعىن احلياة"  :قال )) لهي الحيوان(( ة ون يوم القيامَ هي ما يكُ  ))الدار اآلخرة  وإن  (( :وقوله ،لمبالغةلِ 

ليتين  يايقول:  لمبالغة يعين هي احلياة احلقيقية وهلذا يقول الكافر يوم القيامةت األلف والنون فيها لِ يدَ ولكن زِ 
 قَ الدنيا مُ  يايت حياةحلِ  تُ مْ قد اهل مٌ د  اآلخِ  اةُ يَ ه لكن احلياة احلقيقية هي حَ تُ بل هي جن حياة الدنيا يف احلقيقة  رة ألن

 دٌ د هَ اإلنسان مُ  ا أن وثالثً  ؟ية أليس كذلكا غري باقِ ا أ وثانيً  ،ردَ ها له كَ وِ فْ ة كل صَ صَ غ نَـ ا مُ  أل ًال ياة أو ليست ِحب 
ن إنسان وكم مِ  ،هتُ ث ع إال جُ من أهله ومل يرجِ  جَ خرَ  ن إنسانٍ وكم مِ  ا أو مساءً ه صباحً يه أجلُ تِ ري مىت يأِ فيها فال يدْ 
  :اجلواب ؟ها بيمينه هذه حياةط ل الكتابة اليت خيُ ه فما أكمَ ي على كرسِ 
  : الالطالب
  : هي حياة يف احلقيقة وهلذا يقول الشاعر ، ميال :الشيخ

  مرَ واهلَ  تِ املوْ ار كَ د با هاتُ ذ لَ        ةً صَ غ نَـ للعيش ما دامت مُ  يبَ ال طِ            
قى للعيش وسوف متوت فال تبْ  ،يب لكع هذا العيش وال يطِ م وتدَ رَ ت سوف ْ لْ م مهما طاب لك العيش إذا تأَ 

ى عَ ي اليت ينبغي لإلنسان العاقل أن يسْ هفهي احليوان  - نا جل وعالرب  قَ صدَ - الدار اآلخرة  واحلاصل أن  ،أصًال 
 ه إذا سعى لآلخرة حَ هلا والغريب أن َمْن   ((الدنيا واآلخرة الدليل  هُ تْ ى للدنيا فقط فاتَـ عَ ل الدنيا واآلخرة وإذا سَ ص

يه حرث اآلخرة مع طِ عْ يعين نُـ  ؟)له دْ نزِ (ايش معىن  ]20[الشورى:)) ِخَرِة نَزِْد َلُه ِفي َحْرثِهِ َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآل
 عاجل هذا جزاءٌ ))  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبةً  (( :ه تعاىلقولِ الدنيا لِ 

ريد حرث الدنيا نزد ن كان يُ مَ و  ،لآجِ  هذا جزاءٌ  ]97[النحل:))َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ((
ة كما يف يئَ ون باملشِ رُ ا مقْ د أيضً عْ وهذا الوَ ))  ه منهانؤتِ له يف حرثه؟ ال نؤتيه منها منها وال نعطيه اللي هو يبيه (( 
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ما (( ريد ض الذي يُ الذي يريد وال بعْ ما هو ب )) ا له فيها ما نشاءُ نَ لْ العاجلة عج  ريدُ ن كان يُ مَ  ((آية اإلسراء 
 هنا وواحليوان الوا ،يقة هي اآلخرةوان حقِ يَ احلَ  إًذا )) اورً دحُ ا مومً لنا له جهنم يصالها مذمُ عثم ج يدُ رِ ن نُ مَ لِ  اءُ نشَ 
ه ألن  !خلوا بالكم يا أهل النحو ىن ثَـ ُـ بامل سبِ تَ  يلْ ال ئَ لِ  اواوً  تَ بْ لِ ا قُ  اء وأَ ة عن يَ بَ لِ قَ ا منْـ  : إقيل ؟ةبَ لِ  منقَ ة وال ي أصلِ  هي

ن ة مِ ي اة يائِ احليَ  على أن  سيبويه بناءً لِ  ت واو وهذا رأيٌ بَ لِ س باملثىن فقُ بِ تَ ان لكان يلْ اآلخرة هلي احليَـيَ  وإن : لو قال
ها وانكسار كِ ر حَ تَ لِ  ؟ليش ِىيَ ت ياء يف حَ بِ لْ ل لكن قُـ صْ الواو يف احلياة هي األَ  إن الواو أصلية وأن  :وقيل ،َىي حيَْ  ي حَ 

 ))وا يعلمون لو كانُ  (( ه تعاىل:وقولُ  ,َحمْضيفي رِ حبث تصْ  تصريف هذا وهذا على كل حالت ياء، بَ لْ ما قبلها فقُ 
ة وجواب الشرط حمذوف يّ طِ رْ ة فهي شَ فَ نَـ أْ تَ ها مسْ ق مبا قبلها ولكن ل عَ ة تتَـ لَ هنا صِ  )لو(ة ليست فنَ أْ مستَ ة هذه مجلَ 

ما آثروا الدنيا "  :هقولَ  واحلقيقة أن  " وا الدنيا عليهارُ ذلك ما آثَـ  )) لمونلو كانوا يع" ((  :قدره املؤلف بقوله
 الذهنُ  غَ ل أن يبلُ جْ اهللا ألَ  هُ فَ ذا حذَ ه املفسر وهلِ رَ غ مما قد اجلواب أبلَ  ا لكن أن يكون جوابً  ح ه يصِ صحيح أن  " عليها

آثروا الدنيا ا مو فقط ما  وارً وا هلا ليًال لُ مِ عَ لَ  )وا يعلمونلو كان(علشان الذهن يقدر كل شيء  ،غلَ مبْـ  ل ه كُ يف تقديرِ 
م لو كان يعلم حقيقة لْ م الدنيا على اآلخرة فليس عنده عِ د ن قَ مَ  ومعناه أن  ،هم هلا فقط دون الدنيان عملُ الك

 ها مَ ومن ذوي العلم واألفهام ما قد  
هؤالء  لْ الضمري يعود على املشركني يعين سَ  )بواكِ إذا َر ( ))ين ا اهللا مخلصين له الدوُ وا في الفلك دعَ بُ فإذا ركِ  ((

اجلواب:  ؟يف الشدة إال اهللا يفرج الشدةه ال أن ب هم يعرتفون هم هل هم يرجعون إليها عند الشدائد وال تِ عن آهلَِ 
 اهللا وأن  َمن؟ وات واألرضالذي خلق السما فوا فيما سبق بأن رَ هم واعتَـ ون بأن أصنامهم ال تنفعُ فُ رتَِ عْ هم مُ  الثاين

ر كِ على ما ذُ  بناءً  رورةع الض وأن الذي يرفَ  ،والقمر اهللا ر الشمسالذي سخ  وأن  ،اهللا ن السماء ماءالذي ينزل مِ 
 قال اهللا ،درَ للجمع واملفْ  صاحلٌ ه ح ألن يصلُ  ؟ن أو السفينةفُ ك الس لْ والفُ (إذا ركبوا يف الفلك)  ،اهللا َمن؟ يف اآلية هذه

  ؟دواملفرَ  ،عهذا مجْ  )) ةٍ بَ ي طَ  يحٍ رِ ن بهم بِ يْ رَ ك وجَ لْ م في الفُ نتُ ى إذا كُ حت  (( :تعاىلو  تبارك
  ...: إذا ركبوا يف الفلك الطالب
  ال :الشيخ

  ...: الطالب
ن له يصِ لِ خْ ا اهللا مُ وُ عَ ك دَ لْ وا في الفُ بُ كِ إذا َر  (( :يف الفلك قال :قال ؟ طيب،ك وهو واحدلْ الفُ  على :الشيخ

 وهي مُر  )اإذَ (وا هذه جواب عَ دَ  )ا اهللاوُ عَ دَ ( ))ين الد وهنا فيه إشكال وهو أنّ  ،لاعِ وفَ  لٍ عْ ن فِ ة مِ بَ ك ه تقد م لنا أن 
 على اَىن بْـ به واو اجلماعة فإنه يُـ  تْ لَ صَ الفعل املاضي إذا ات  سَ وتُ  مّ لض وال  ضم على الِين هنا ما بُ و  ،ن واو اجلماعةك

ما  م ال ضُ  )اوُ عَ دَ (وهنا  ،ةنَ ك سَ مُ  ؟وواو اجلماعة ،وممُ مضْ  ةواو اجلماعاللي قبل  واامُ قَ  :تقول ،عةواو اجلما تْ نَ ك سُ 
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صل واو اجلماعة يف إذا ات  هو لواو اآلنما قـَْبل ا .. ن هذا اإلشكال؟ج مِ الواو فكيف املخرَ  تنَ ك سُ وال  الواو لبق
  طيب هذا جواب ....عل اواو الف ......... ا اهللاوُ عَ اللي عندنا بالعكس دَ  ،تنَ ك ها وسُ ما قبلَ  م الفعل املاضي ضُ 

  .......فاعلالألن الواو واو ....... :الطالب
  ؟اللي جابه شو  حتْ طيب والفَ  :الشيخ

  .... : بِقي على األصلالطالب
   .نعم ؟واباجلوهذا  :الشيخ

  ......... فتح ما قبل واو اجلماعةويُ  ..... :الطالب
وإن  " طيب ،ةنَ ك سَ مُ  ..و وا ما هُ امُ قَ  ؟)اوُ دعَ (الواو  م طيب ضَ على ذلك، عليها  ت الفتحة دليًال يَ وبقِ  :الشيخ

  ؟فلِ ن الفعل األَ وف مِ ت األلف حمذُ فَ ذِ نه حُ ؟ إ اليح األول وال ه صحِ جوابُ  ... " قّ ه استحَ ا فحذفَ ن لينً يكُ 
   ...... :الطالب
  نعم، ْصرِيَـ  املد يا مجَاعة إال ، ال يتَكلم أحَ ال :الشيخ

  ..واو...  :الطالب
  ريمِ الض  اللي هو :الشيخ

  الساكنني: وحذف اللتقاء الطالب
أنه مثل ما قال صالح ايش امسه؟ الصحيح  ، ال،ع الطريقخالف بينكم لعلنا نقطَ  بيصري فيهر اهِ الظ  :الشيخ

 الضمري لكن اووجودة و امل والواو ا،عليه دليًال الفتحة  تيقِ بَ الفعل و  فُ ف ألِ ذِ ا حمذوفة األلف حُ أّ صله عصام، أ
فإذا قال  ،ساكنة ما يستقيم )أل(ة ومهزة نَ ت الواو ساكِ يَ قِ لو بَ  ؟نينِ ني وين الساكِ نَ اء الساكِ قَ تِ م اللْ ض بالفت ر حُ 

نا فْ ذَ كن لو حَ او هنا غري ممُ حذف الو  :قلنا " قّ حَ تَ اسْ  هفَ فحذْ  إن يُكن ليًنا" أنك حتذف بالواو القاعدة  :القائل
 د وجود الضمري ال بُ  ري فصارَ مِ اه مل يكن لدينا دليل على الض نَ عْ ج اع ألف الفعل مث إذا رَ ذلك إرجَ  مَ زَ لْ تَـ الواو اسْ 

ها للواو تِ سَ انَ  برَ ة أقْـ م ا والض د يل جِ قِ على الواو ثَ الَكْسرَة  ورهُ ظُ  أن  انس للواو إذْ جَ مُ الـه ك بالضم ألن ر وحُ  ،منه
  هذا عدة أمثلة يفوهذه موجودة يف القرآن 

 ينله الد  ينَ صِ لِ خْ مُ  : ((وقوله ،ةلَ أَ مسْ  ؟ مسألةعاء عبادة وال دُ  )اوْ عَ دَ ( ))ين له الدين صِ ا اهللا مخلِ وُ دعَ  (( :وقوله
الدعاء  اذأي ال جيعلون مع ه )لهخملصني (عىن ه فموبُ الشيء عما يشُ  ةُ يَ قِ واإلخالص تنْ  )،دعوا(ن فاعل مِ  حالٌ  ))

ن الدعاء عبادة فهو مِ  ألن " أي الدعاء  : "قال املؤلف )) له الدين((  :وقوله من هذه األصنام، شيءٍ لِ  دعاءً 
 اج أنت وزمالئك باملبَ {ه ون غريَ عُ ني له الدين أي ال يدْ صِ لِ خمُ  :هذا قاللِ ين فالدة رَ ادَ حنن َسُنطَالِبكم يا َحج
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ال  ةٍ د يف شِ  مه ألون معه غريَ عُ أي ال يدْ  )) صين له الدينمخلِ الواجب أنتم أقرب الناس لنا } " ((  واتأخْرت
احلال ألنه يعلم  يف هذها الواحد منها صنمً  فون ومضطرون ال ميكن أن يدعووهم بذلك معرتَِ " ها إال هو فُ يكشِ 

 ون إال اهللا وهذه حُ ه فال يدعُ عالصنم ال ينفَ  أن والثانية ،خلق السماوات احلجة األوىل: ثالثة عليهم الرابعة ةٌ ج: 
هم الدعاء يف سة إخالصُ واخلامِ  ،كذااء األرض أربعة  ن السماء وإحيَ ال املاء مِ والثالثة إنزَ  ،س والقمرمْ ري الش خِ تس

  ة هللاد الش  حالِ 
  ج عليهم هذهجَ : أكرب احلُ الطالب
  ليهمج عجَ ن أكرب احلُ مِ  أي نعم هذه :الشيخ

ل الشرط فعل عْ فِ  )؟ماهُ جن (ة وجواب الشرط ي طِ هذه شرْ  )ام لَ ())  فـََلما َنجاُهْم ِإَلى اْلبَـر ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ  قال: ((
ة الشيء الذي يأيت بغتة اءَ جَ ة والفُ ي ائِ جَ يها النحويون فُ م يسَ  )إذا) و(إذا هم يشركون(وجوابه  )،اهمجن (الشرط 
م اهُ جن  )رّ فلما جناهم إىل البَـ (روا أعوذ باهللا جزاء النعمة أن يكفُ  ،ركوا بالش رُ وا وبادَ ئُ اجَ فَ  رّ وا إىل البَـ م إذا ُجن أ واملعىن 

 " به )) ونكُ ِر شْ م يُ إذا هُ  (("  شاطئ السالمة الذي هو رّ إىل البَـ ة اليت هم فيها د ن الش هم مِ ذَ اهللا يعين أنقَ  ؟نمَ 
على الشرك  - والعياذ باهللا- ون ر مِ تَ مة هلم يسْ ون كالصفة الالزِ هذا يكُ  ذه مجلة امسية تفيد أن ه )م يشركونهُ (
م عَ ن أنْـ ر مَ كُ ن أنعم عليه بل يشْ ر مبَِ فُ ه ال يكْ تِ رَ ه وفطْ تِ يعَ اإلنسان بطبِ  ألن  مِ ؤْ ن الل وهذا غاية ما يكون مِ  ،ن بهبادرِيمُ 

 م مبجَ عليه أما هؤالء فإ رَ ن يتَـ مَ  شبهه قولُ وهذا يُ  ،د النعمة يشركون والعياذ باهللار بِ ات العرَ  يف بعض اإلذاعَ من ة يف ي
أي نعم حرب مع  اليهودب مع رْ حَ تعرفوا هذه؟ رشيد ميكن ما يعرفها  ةت ام الس ب األي ب اليت يسموا حرْ رْ احلَ 

هم لكن يف أيام يَ أراضِ  تْ على معنويام وأخذَ  - والعياذ باهللا- تْ ضَ قَ  بٌ رْ حَ ر صْ ن ومِ دُ رْ واألُ  وْريَاسُ  تْ بَ حارَ  اليهود
هذا  ،ماِ فَ على رُ  تْ غن  ومثُ لْ كُ   أم لكن  كلثوم  أم  َناين غَ ا وتُـ أبيب غدً  سندخل تل : املذيعني يقول دُ املعركة كان أحَ 

ه رأسَ  ًئاطِ أْ حني الفتح مطَ  ةمك ل خَ لسالم دَ الرسول عليه الصالة وا ؟ الالنعمة وال ِبُكْفر ر فْ كُ البِ  دٌ احلقيقة وعْ 
 فُ زِ ان تعْ يَ ا القِ ينَ ن غَ نا بالد الكفار تُـ مثال إذا فتحْ  كونهإمنا هذه احلال  ق بني هذا وهذا نعم فرْ  ،ا هللا عز وجلعً خاضِ 

  نعم  ))إذا هم يشركون  رّ ا نجاهم إلى البَـ م فلَ  ((ه بِ شْ علينا هذا يُ 
ويف - األصنام  ةِ ادَ بَ اعهم على عِ مَ باجتِ )) ا وعُ تـ مَ تَ يَ ولِ (( ن النعمة مِ  )) موا بما آتيناهليكفر ((  :قال اهللا تعاىل

  ؟لتعليلر أو لِ ألمْ الالم هنا لِ  )وا مبا آتيناهمرُ ليكفُ ( :هقولُ  " يددِ هْ تَـ  رَ أمْ  -بسكون الالم قراءةٍ 
  ... :الطالب
ر ديد ت الالم لألمر أمْ صارَ  - يةوهي القراءة الثانِ -  )واعُ تـ مَ تَ يَ لْ وَ (ه ا الالم يف قولِ ن سك  نعم فيها قراءتان إنْ  :الشيخ

 مَ تَ يَ ولِ (نا الالم الثانية رْ وإذا كسَ  ،امزَ لْ ر إِ ر إرشاد وال أمْ ر بالكفر أمْ يأمُ  مااهللا  ألن مث  )،يكَ (الالم الم  تِ صارَ  )واعُ تـ
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اجلواب  ؟ الم العاقبةالتعليل وال  ر هل هي المُ مل تكن لألمْ ا إذا على أ  )ليكفروا مبا آتيناهم( :ههل الالم يف قولِ 
 ا الم العاقبة ألَ أ ا ن هل الم العاقبة  ،هم الكفرت عاقبتُ ارَ كفروا لكن صَ ل أن يَ جْ فأشركوا أل رّ اهم إىل البَـ هللا ما َجن

ا نَ لَ لو سأَ  ))ا نً ا وحزَ و لهم عدُ  يكونَ لِ آل فرعون  هُ طَ فالتقَ  (( :نعم معروفة قال اهللا تعاىل ؟ة يف اللغة العربيةمعروفَ 
موا أنه يكون لِ م عَ لو أ  ،بة هذهلكن صارت العاقِ  ،ال :لقلنا ؟ذا الغرضهلِ  وسىمُ وا طُ قَ فرعون التَـ  سائل هل آلُ 

 وه كُ لَ أهْ فالتقطوه  اهلم وحزنً  اعدو ذا الغرض لكن صارت العاقبةما يلتقطونه هلِ  مأ،  م كفروا مبا فهنا العاقبة أ
و األقرب يعين نعم هذا هُ  ؟ر بهفَ فعل مثل كَ ى ا الد عَ اء مُ البَ  الباء للسببية أو أن  )ماهُ نَ يْـ مبا آتَـ ( :قولهو  ،اهمآتينَ 

 ،ر باهللا وكفر بالرسول وكفر بكذامثل كفَ  :واملعين ه بالباءى إىل مفعولِ ر تعد فْ الفعل كُ  أي أن  )وا مبا آتيناهمرُ ليكفُ (
  .ن الغرقهم مِ ائُ إجنَْ  ؟ش هي النعمةو ن النعمة أي مبا أعطيناهم مِ  )مبا آتيناهم( :وقوله
اليت أعطوها فهم   أيًضا متعوا بالنعمتَ وليَ  :وميكن أن يقال " اعهم على عبادة األصناممَ تِ قال باجْ  )) يتمتعواولِ (( 

 ديد ويف قراءة بسكون الالم أمرَ "  :قول املؤلفوقوله ي ،همم ومصريِ وا ا إىل مآهلِ عُ وها ومتتـ رُ كفروا ا فلم يشكُ 
غلط  اءةالقراءة قر  ألن  ايه ؟عليهم دّ نرُ  ؟ العليهم وال  دّ يتمتعوا نرُ ولْ  او ؤُ يقرَ وعلى هذا العامة اآلن  )يتمتعواولْ ( "

ع إىل املصحف إذا رجعنا نرجِ  ؟يتمتعوا وين ترجعون إليهولْ  ... وها قراءة غلط إذ أنه لو تقولم يقرئنهم أل علينرد 
ا لو جاء أم  ،لم بل هو عن خطأ وعدم معرفةاها بالسكون ليس عن عِ م إي ُ ناها مكسورة فقراءَ إىل املصحف وجدْ 

  وقوله ،ها على هذه القراءةعليه ألن طالب العلم قد يكون قرأَ  يتمتعوا فإننا ال نرد علم فقرأها ولْ  طالبُ 
  ....: الطالب
صحيحة قراءته خطأ وهو ما أراد مي هي باألمر فهي  لنا يف واقع األمر أا صحيحة لكن ما أرادإذا كان  :الشيخ

   .األمر ..
   ....:الطالب
  ؟ش أرادوا أن تكون رسولو اهللا  رسولَ  اأشهد أن حممدً  :عليه اللغة العربية وهي ل لكن هم أرادوا ما تدُ  :الشيخ

  : خربًاالطالب
  تقتضيه اللغة العربية األخرى دوا مااا فهم أر خربً  :الشيخ

  : وهذا؟الطالب
ك اآلن تريد القراءة اليت د عليه ألن نرُ حنا  هذا ما أراد األمر ما يدري لكن هو أراد الذي يف املصحفال  :الشيخ

  .ال نرد عليه..على الوجه الثاين يف القراءة  ها ألين تَ نعم أنا سكنْ  :ا لو قالأم فَغِلطت،  يف املصحف
  هو يعين قاصدوجاته آية مثل هذه وقرأها بالقراءة الثانية نرد عليه  ورش مثًال  طيب لو صار يقرا يف قراءة :الطالب
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أمام العامة ال ينبغي أن نقرأ خالف القراءة اليت نه إا  مثل ما قلت لكم سابقً عليه إال  دّ نرُ  ماال إن قصدها  :الشيخ
ا يف نفوسهم تعرف العامة ما كان القرآن حمرتمً   ل ماوجب أنه بدَ هذا يوجب التشويش عليهم وي ألن  ؛بني أيديهم

ذكرنا أن القراءات طالب  احن، تغرييهذا  لونشْ  :فيه نقص يف القرآن الكرمي يقولر هذه األمور يرى أن هذا تقدّ 
بالنسبة  ولكن ،نةكلها س  اأ بكل القراءات أل ينبغي أن يقرَ  بينه وبني نفسه يف نفسه فيما هاالعلم ينبغي أن يقرأَ 

  .بينهم امعروفً  كانينبغي أن تقرأ عندهم خالف ما   ماللعامة 
  .. : تسمية الدعاءالطالب
ا خصوصً  ربه متعبد هللا ذا الدعاء وهلذا ه من العبادة فاإلنسان الذي يدعووجه تسمية الدعاء دين ألن  :الشيخ

  .ااب على هذا فيكون دينً ثَ أنه سيُ بالعارف يشعر 
هلة ا تفيد التوكيد لكن مبُ  يقول النحويني إ )سوف" (ون عاقبة ذلك مُ فسوف يعلَ  )) فسوف يعلمون( ( :وقوله

 خبالف السني فإسويفوهلذا يقولون الت ، ا اجلملة خربية ويُ  )فسوف يعلمون( :وقوله ،ا تفيد التحقيق بقرب راد
وقال تعاىل يف سورة  )،أهلاكم(يف سورة  ))لمون ثم كال سوف يع * كال سوف يعلمون  (( :التهديد كقوله تعاىل

  م ال حمالة  لٌ اب والعياذ باهللا نازِ فالعذَ  ))ثم كال سيعلمون  * كال سيعلمون  ((النبأ 
او اهلمزة لالستفهام والو  تقدم الكالم على مثل هذا الرتكيب وأن  )أومل يروا( )) َأَوَلْم يـََرْوا َأنا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا ((

 ا أو المَ حرف عطف وهل اهلمزة مقدذكرْ  ؟ة عن مكا ا وذكرْ يف ذلك خالفً  نا أن نا أن  اهلمزة  القول األسهل أن
 يعلموا "  :يقول املؤلف )مل يروا(أو  :وقوله ،هاالواو عاطفة على ما قبلَ  لالستفهام وأن " الرؤية نوعان  ولذلك ألن

واحد فهي بصرية   وإىل مفعولٍ  ،ارأيت العلم نافعً  :كقولكمية  لْ عولني فهي عِ ت إىل مفد إن تعَ  ،مية وبصريةلْ عِ 
 ))ا اه قريبً ونرَ * ا ه بعيدً نَ وْ م يرَ هُ نـ إِ  (( :قوله تعاىل ية  العلمية يف القرآن كثري ومنهمن الرؤ  ،افالنً  رأيتُ  :ككقول

  )). يًداِإنـُهم يَرْونَه بع((  نّ األوىل رؤية ظَ  )هيرونَ (و ،اه قريبً مُ نعلَ 
 ؛مكةه بأهل ماذا خص لِ  ))ا آمنا حرمً  - مكةيف بلدهم - أنا جعلنا  - اأي يعلمو - أو لم يروا  (( :وقوله تعاىل

ألنه  ةي التعظيم حرميم ومسُ أي تعظِ  حرمةٌ  هُ احلرم ما لَ  )اجعلنا حرمً ( ))، ن حولهمويتخطف الناس مِ ((  :هلقولِ 
  ؟مكةات مَ رُ ن مجلة حُ ايش مِ  ،ها لوالائغً سع ذا التعظيم ما كان نَ ميُ 

  : حترمي قتل الصيدالطالب
حىت احليوانات غري املؤذية  ،احلشيش وغري ذلك ش وحَ  ،ع الشجرطْ وقَ  ،والقتال فيها ،الصيد لتمي قحترِ  :الشيخ

ن وهلذا آمِ  احلرم نفسه ن فيه والصواب أن ا مَ نً آمِ  :أهل ااز يقولون))  حرما آمنا((  :قوله ،ةنَ جيب أن تكون آمِ 
 ،))ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  (( :ن كل أحد كما قال اهللا تعاىلاهللا سبحانه وتعاىل مِ  هُ مَ عصَ 
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 ُف (( :وقوله ،ن فيهن مَ مِ ن نفسه أَ مِ وإذا أَ  ،نه آمِ القتال فيه فهو نفسُ  النيب صلى اهللا عليه وسلمم وحرَويـَُتَخط
غار عليهم ان يُ أهل احلرم ليسوا بأمَ  د اجلاهلية غريُ يف عهْ  " ما دوَ  وسبيً قتًال  : "ؤلفيقول امل ))الناُس ِمْن َحْوِلِهمْ 

أبيه يف احلرم وال  لَ د اإلنسان قاتِ جيِ  هن إ ن حىتآمنو  مكةلكن أهل  ،نعم ،همم ونسائُ ؤخذ أمواهلُ ن وتُ وْ بَـ سْ لون ويُ تَ قْ فيُـ 
هذه  ،ل شيءهب كُ والن  يبد القتل والسكن اخرج عن احلرم جتِ ل ،هتلُ ة عندهم ال يقي مِ احلَ  ةِ دّ قاتل أبيه مع شِ  ،هيقتلُ 

ر والتصديق للرسول صلى اهللا عليه كْ قابلوا هذه النعمة بالش ن اهللا عظيمة على قريش وكان عليهم أن يُ نعمة مِ 
وحيتكمون  ،نياألمِ  - قبل أن يأيت بالرسالة- ه ونَ م ه ويسَ الرسول عليه الصالة والسالم منهم يعرفونَ  مع أن  ،وسلم

   .هم كفروا به نعموخالف أهوائَ  -والعياذ باهللا- ا بعث بالرسالة م لكن لَ  ،اإليه أحيانً 
  .... :الطالب
  حىت وهو احلج نمِ  الناس لط تعَ  الي و احلجر منه ما بقِ  ذُ خْ  وأَ احلرم نفسه ما تغري  ن يقال فيه إ :الشيخ

  ؟ق من خلن نزل وال مَ  .....ن الفوائد مِ 
   : من نزلالطالب
  السَماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اَألْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوتَِها لَيَـُقوُلن اللُه  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزَل ِمنَ  (( :قال اهللا تعاىل :الشيخ

  .ن السماء حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف إنزال املطر مِ د هذه اآلية أوال ن فوائِ مِ  ]63[العنكبوت:))
 ومن فوائدها أن ذين أعطاهم اهللا ما أعطاهم  اهللا ومهما حاول هؤالء اله ال يقدر على  إنزال املطر من السماء إال

  .ن السماء ألن هذا خاص باهللا عز وجللوا املطر مِ ز نَـ يعوا أن يُـ م لن يستطِ ن الصنائع فإ مِ 
  )). ن بعد موتهاا به األرض مِ أحيَ ف(( إحياء املوتى ة اهللا سبحانه وتعاىل على درَ ن فوائد اآلية قُ ومِ 
يف  هذه املسألة آخر يف وذكرنا مثاًال ))،  ِمن بعد موتها -أحَيا به (( ف باحلياة وصَ اجلماد يُ  ن فوائدها أن ومِ 

  .))غير أحياء  أمواتٌ  * ونقُ لَ خْ ا وهم يُ ون شيئً قُ ن دون اهللا ال يخلُ ون مِ عُ دْ والذين يَ  (( األصنام
   .ن فوائدها قياس الغائب على الشاهدومِ 

  ؟رضأو النشور مرة أخرى والشاهد هو إحياء األ الغائب هو البعث :الطالب
  .اء األرضيَ الناس بعد املوت والشاهد إحْ  ب إحياءُ الغائِ  اي :الشيخ

الناس انقسموا  ن ال فيه أله أو غَ ا ملن أنكرَ الفً بوت القياس الصحيح أو اعتبار القياس الصحيح خِ ن فوائدها ثُ ومِ 
 يسُ ه ويقِ رُ ينكِ  ن أنكر القياس مطلقا كابن حزم وهويعين منهم مَ  ،ن دنانهم مَ  ومِ َال ن غَ نهم مَ مِ  :إىل قسمني

ة هَ بـ ات املخلوق كاملشَ فَ اخلالق بصِ  اتِ فَ وا صِ يسُ غ م إىل أن يقِ اوز احلد حىت بلَ ن غال فيه وجتَ ومنهم مَ  ،اأحيانً 
  .مثًال 
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إقرارهم ذا  وجه ذلك أن  ،ةمَ زِ لْ ته تكون مُ َال اته وجمادَ مناظرَ  ه وأن تِ القرآن وجمادلَ  ةمناظر  نُ سْ ية حُ ن فوائد اآلومِ 
  .صفات اهللا لوهية وكمالِ هلم أن يقروا بتوحيد األ مٌ زِ الشيء ملْ 

  ).) قل الحمد هللا((  :ن الثناء واحلمد هللا عز وجل أمام املشركني لقوله تعاىلوب إعَال جُ ومنها وُ 
 املشركني مبا خيتَ  إقرارَ  ومنها أن ِين ثْ ر اهللا نبيه يُـ هللا عز وجل وهلذا أمَ  ن القدرة هو يف احلقيقة كمالٌ به اهللا تعاىل مِ  ص 

من  اهللا به منه أن إقرار املشركني مبا خيَتص ستفاد فيُ  ))، اهللا ن ولُ ليقُ ((  :ا قالم ه باحلمد لَ عليه باحلمد أو يصفُ 
  .عليها احلمد صفات اهللا اليت يسَتِحق  ن كمالِ مِ عترب صفات يُ 
 هؤالء املشركني جُ  أكثرَ  ومنها أن حِ املعىن ال يعلمون ما يستَ  )) بل أكثرهم ال يعلمون((  :ال لقولهه ه اهللا تعاىل ق

  الكمال وصافن أمِ 
  : ال يعِقُلونالطالب
 هتِ اومَ زُ وملْ  معرفوا الالزِ لو كانوا عقالء لَ   يعقلون،إن أكثرهم سفهاء ال فهاءأكثرهم سُ  : ال يعقلون نعم صح،الشيخ

  .وأقروا ا
ن إثبات بعض الصفات وإنكار وا إليه مِ ما ذهبُ فيهم وحنوهم ليس عندَ  رةاألشاعِ  ا أن ن فوائد هذه اآلية أيضً ومِ 
عندهم  ليسا وكذلك أيضً  ،ما عندهم دليل :را األثر املنقول فظاهِ أم  ،ولمنقُ  رٌ ها ليس عندهم معقول وال أثَـ ضِ عب

 ر ن أقَـ مَ  ل كُ   :نقول فيما سبق، إًذا ذاهل علينا أثلة ر ومَ  أو ال؟، هون مبثله أو دونَ ر معقول فإم ينكرون ما يقِ  نظر
 نألل اجلنون بالعقل هنا عقْ  له وليس املرادُ عقْ  ةِ ل على قِ  آخر فهو دليلٌ ر ن صفات اهللا تعاىل وأفعاله وأنكَ بشيء مِ 

  لكن عقل الرشد واهلدايةهو جنون ما 
   .))وما هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب  (( :مث قال تعاىل

  ؟وصف البعض بالعقليكيف شيخ    :الطالب
  ،نآمَ و  رّ البعض أقَـ  ألن أي نعم  :الشيخ

  حيكي يتكلم عنهم: هو اآلن الطالب
  ع جَ ن ورَ ر آمَ ر ونظَ ك ل مث فَ والذي عنده عقْ  ،هو على سبيل العموم :الشيخ

اَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلمُ  (( الد َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإن نـَْيا ِإال 64[العنكبوت:))وَن َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الد[ 
 ..، مطلق ياهر اآلية هظ ؟ بالنسبة لآلخرةا وال مطلقً  ،ءٍ يْ بشَ  تا ليسالدنيا وأ  ةِ ارَ قَ حَ  انُ ن فوائد هذه اآلية بيَ مِ 

 هن ، وميكن أن نقول إسبيل اإلطالق ا على: إنعم فيمكن أن نقول ،ما هي إال هلو ولعب كل ما فيها هلو ولعب
   .)) وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان((  :على سبيل املقارنة باآلخرة لقوله
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  .... كالصالة والصيامقيد يف   .... :الطالب
نفس املؤلف أجاب  " ا فيهاهاآلخرة لظهور أثرِ  عمالأ نب مِ رَ القُ  إن "   :املؤلف قال اأجاب عنه هذه :الشيخ

  . يف أعمال الدنيان أعمال اآلخرة فليس داخًال فما كان مِ  ،عن هذا
قلنا  ،هذه فائدة ما هو سؤال ؟من الدنيا وجه ذلك د بأعمال اآلخرة شيءٌ قصَ ه ال جيوز أن يُ ن فوائد اآلية أن ومِ 

   ؟الداللة الدنيا ما وجهُ  اصد قْ وز أن يُـ ه ال جيُ اآلية أن  هذه نط مِ يستنب
   ..... :الطالب
  .ال :الشيخ

  ..... ألن الدنيا :الطالب
  


